
 

 "10ویژگی لومیون "

 :لومیون چیست

 :10لومیون 

 .باشدای بسیار کاربرپسند و راحت جهت ساختن انیمیشن در معماری مینرم افزار لومیون برنامه

و یا دکوراسیون داخلی و  سازیمحوطه شما توانایی انیمیشن کردن فضای بیرونی ساختمان و

 .نیز در آن به شکلی زیبا خواهید داشت معماری های مسابقاتحتی انیمیشن کردن طرح

توانست برای ارتباط برقرار کردن یک کاربر با ترین راهی که یک شرکت نرم افزاری میشاید ساده

 .توان یافتیک نرم افزار را طراحی کند را در برنامه لومیون به راحتی می
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 :محیط کاربری لومیون

کردن برنامه شما با یک محیط ساده که فقط چند ویو را نمایش می دهد روبرو خواهید پس از باز 

 .شد

هایی از توانید انتخاب نمایید که شامل صحنهدر همان ابتدای کار فضای مورد نظر خودتان را می

 .یا روز برفی و غیره است بیابان –یک روز آفتابی 

نهایت در اختیار ما قرار داده از در همان ابتدا خواهیم دید که این محیط کاری یک فضای کامال بی

 3کوه و دریا و آب متوجه خواهید شد که لومیون به هیچ عنوان قابل مقایسه با نرم افزارهای 

بوده و های طراحی نباشد و جز آن دسته از برنامهو غیره نمی rhino ،dmax3بعدی مانند رویت، 

 .فضای کاربردی و عملکرد مخصوص به خود را دارد

 :آموزش لومیون

و غیره  آپاسکچ ها از نرم افزارهای دیگر مانند تری دی مکس،ها و مدلکردن آبجکت import با

های مختلف آماده را برای سطوح کاری توانید کار را شروع کرده و متریالبه محیط لومیون می

 .خود تعریف کنید

باشد و فقط با چند کلیک در اطراف پوشش گیاهی بسیار زیبا که شامل انواع درختان و گیاهان می

 .سازی کنیدتوانید درختان را در فضا کاشته و حرکت باد را شبیهها میمدل

های این نرم افزار قرار دادن پرسوناژهای انسان و حیوانات مختلف و ترین بخشیکی از جالب

 .باشدپرندگان می
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با این حالت که شما نوع حرکت و فیگور انسان یا حیوان را انتخاب کرده و با یک کلیک در داخل 

 .کنیدصحنه به راحتی آنها را ایجاد می

 در پرندگان یا و کردن شنا و کردن صحبت و ر حال راه رفتن ها دمتوجه خواهید شد که انسان

 .دارید خود صحنه در را پرواز حال

 .های معماری از آنها برای چیدمان فضا استفاده نماییدتوانید در پروژهمی

هایی از انیمیشن و حرکت دوربین را های آماده شده خود سکانستوانید برای صحنهدر نهایت می

 .ایجاد نمایید

ها و با صداگذاری بر روی آن که شامل صدای پرندگان در ال به الی درختان و یا صدایی از انسان

جمعیت و صدای موج دریا و پرندگان را در کار خود داشته باشید تا از لحاظ سمعی و بصری به 

 .ای برسدیک انیمیشن زیبا و حرفه
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 :10های لومیون ویژگی

 پیش نمایش جدید با کیفیت باال 

 .را داریم high-quality preview ، ویژگی جدید و بسیار کارآمد10لومیون  در

تر از ای داشته و بسیار با کیفیتالعاده، بهبود و پیشرفت فوق10لومیون  در واقع پیش نمایش در

 .قبل شده است

طرح و های خود به کمک این نرم افزار هستیم، اغلب برای رسیدن به زمانیکه در حال ایجاد طرح

 .کنیمهای مختلف عکس و فیلم استفاده میسبک موردنظر خود، از افکت

مان، هنگام نهایی کردن تنظیمات آل و زیبا برای طراحیاز طرفی برای رسیدن به ظاهری ایده

های پی در پی خواهیم داشت های مختلف و رندرگیریها، نیاز به تست حالتمربوط به این افکت

ها دقیقا منطبق بر همان چیزی باشد که ای برسیم که تنظیمات تمام افکتهتا در نهایت به نقط

 .خواهیم در انتهای پروژه بدان برسیممی

تواند در هنگام انجام مراحل تست در اینجاست که ویژگی جدید پیش نمایش با کیفیت باال، می

 .ها و ویرایش رندر، شما را از حدس زدن نجات دهدافکت

تواند، با اطمینان بیشتری تنظیمات مربوط به نور، با استفاده از این ویژگی میضمن اینکه طراح 

 .کند اعمال خود کار در را …ها، متریال و سایه

، به 10لومیون  در” پیش نمایش کیفیت باالی جدید“و یا  high-quality preview ویژگی

نمایش آن را در باالترین کیفیت ممکن دهد که قبل از ارائه پروژه خود، پیش شما این امکان را می

 .مشاهده کنید
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توانید به راحتی تاثیر اضافه کردن یعنی شما در حین کار و در هر مرحله از آن که هستید، می

ها را در حاالت مختلف، عکس، فیلم و یا پاناروما مشاهده کنید، بدون اینکه نیاز به گرفتن افکت

 .رندرهای پی در پی داشته باشید

 .شودای در زمان شما میین امر سبب صرفه جویی قابل مالحظها

این ویژگی عالوه بر صرفه جویی در وقت، اعتماد و راحتی خیال زیادی را هم برای شما به ارمغان 

 .آوردمی

 .ها و نورپردازی صحنه بپردازیدها، سایهتوانید با خیال راحت به ساخت متریالطوریکه شما می

بینید، همان می high-quality preview شما به واسطه ویژگی در واقع آنچه که

 :تان به آن خواهید رسیدچیزی است که در انتهای پروژه
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 دقیق 

 یباز 

 قابل اعتماد 

 .بسیار ساده است 10لومیون  در نرم افزار high-quality preview استفاده از ویژگی

ها را در حالت انتخاب کرده، افکت را camera view برای استفاده از این ویژگی کافیست یک

 .عکس یا فیلم تنظیم کنید

سپس روی قسمت پیش نمایش کلیک کنید تا یک پیش نمایش دقیق و بسیار با کیفیت از ارائه 

 .نهایی شما به نمایش درآورده شود

 .بینید، دقیقا همان چیزی است که در انتهای پروژه به آن خواهید رسیدآنچه می

 .شوددوربین، پیش نمایش شما ریست میبا جابجا کردن 

بایست دوباره روی پنجره ویرایشگر کلیک کنید، تا اما برای هر موقعیت جدید از دوربین، شما می

 .بتوانید پیش نمایش جدید را مشاهده کنید

دهید هنگام خواهید هربار برای مشاهده پیش نمایش جدید کلیک کنید و ترجیح میاگر شما نمی

ماوس، یک پیش نمایش با کیفیت باال به صورت خودکار برای شما به نمایش توقف حرکت 

 .درآورده شود

را در  automatic high-quality preview کافیست پیش نمایش خودکار با کیفیت باال و یا

 .تنظیمات خود فعال کنید

  هایگونه درخت و گیاه به مدل ۶۲اضافه شدن 
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لومیون  های ارزشمند نرم افزارمدل جدید با جزییات زیبا و دقیق، از دیگر ویژگی ۶۲اضافه شدن 

 .است 10

های درخت و مدل کتابخانه ترین جزئیات، اکنون بهها مربوط به طبیعت بوده و با غنیاین مدل

 .انداضافه شده 10لومیون  پوشش گیاهی

 .های شما تزریق کندها، روح زندگی را به صحنهها و درختچههای زیبا از درختان، بوتهاین مدل

 .کنندحس واقعی و زنده بودن آنها را چندین برابر می

ها در باد و بافت خشن تنه رگتوانید لرزش بها، به راحتی میطوریکه شما با دیدن این صحنه

 .درختان را تصور کنید

 :توان، می10لومیون  های جدید و زیبای نرم افزاردر میان این مدل

 درختان صنوبر 

 کاج 

 انواع گلدان 

 درختان زیتون 

 اکالیپتوس 

 گیاهان پهن برگ 

 درختان 

 های بدون برگدرختچه 
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 .و مواردی دیگر را پیدا کرد

های زیبا را جلوی یک خانه، ساختمان و یا پارک در طرح خود مدل اکنون کافیست یکی از این

 .بگذارید

آل و خیره کننده، سپس خواهید دید که چگونه طراحی شما ضمن ایجاد یک ظاهر چشم نواز، ایده

 .کندبا محیط زندگی اطراف خود ارتباط برقرار می

 ویژگی Displacement mapping 

، حسی بسیار واقعی از عمق و حجم 10لومیون  نرم افزاردر  Displacement mapping ویژگی

 .کندسطوح برای بیننده ایجاد می

 .گیری در ذهن مخاطب خواهد گذاشتثیر بسیار چشمأاین امر ت

توانید به متریال انتخابی خود، عمق و هندسه به کمک این ویژگی به راحتی می 10لومیون  در

 .بعدی ببخشید ای واقعی و سهمناسب داده و به آن جلوه
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متریال اضافه شده تا  ۱۶۷، به 10لومیون  درنرم افزار Displacement mapping ویژگی

 :ترین حالت ممکن شبیه سازی کند مانندترین و طبیعیجزئیاتی را به عالی

 هاهای برجسته روی چوبخطوط و رگه 

 سطح ناهموار آجرها 

 بافت برجسته 

 هاها و سنگریزهپر از برآمدگی شن 

توانید به تمام سطوح پروژه خود جان بخشیده و آنها را به شما به کمک این ویژگی می

 .ترین شکل ممکن به نمایش درآوریدطبیعی

 های واقعی در شباضافه شدن آسمان 

 .است آسمان های طراحان مربوط بهای از تصویرسازیاز آنجا که همیشه بخش عمده
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های واقعی با تنوع در زمان و متغیرهای اقلیمی و فصلی، از نقاط قوت و اضافه شدن آسمان

 .های این نسخه از نرم افزار لومیون استبرتری

کنید، آنچه با تمام وجود خود لمس ره کننده آن نگاه میوقتی به آسمان شب و هزار ستاره خی

 .کنیدمی

 .نظیر و چشم نواز استحس شگفتی و زیبایی این صحنه بی

های خواهیم به معماران کمک کنیم هنگام نمایش طرحاین دقیقا همان حسی است که ما می

 .خود، ایجاد کنند

 از که ایمگرفته و اکنون ما بسیار هیجان زدههایی نیز در این زمینه صورت ، تالش10لومیون  در

 .خبر دهیم Pro نسخه 10لومیون  افزار نرم به واقعی شب پنج کردن اضافه

شفق  نظیری چونهای چشم نواز و بیها شامل تصاویر زیبایی از شب و جلوهاین مدل

 .هستند قطبی

توانید به راحتی و در یک لحظه، ساختمان یا خانه ، می10لومیون  به کمک این ویژگی افزوده به

انگیز کهکشان راه شیری قرار خود را در زیر یک شب روشن و پر ستاره و یا تحت زیبایی شگفت

 .دهید

نظیر خیره شدن داخلی و به نمایش درآوردن تجربه بی توان برای فضاهایاز این قابلیت حتی می

به گستره وسیع و زیبای بیرون پنجره، از فضای دلپذیر اتاق خواب، اتاق نشیمن، پاسیو یا 

 .آشپزخانه استفاده کرد
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 ویژگی Photo Matching 

افزوده شده از  10لومیون  نظیر و بسیار کارآمدی که به نسخه نرم افزارهای بیاز دیگر ویژگی

 .است Photo Matching است، قابلیت

 .پرو، در دسترس قرار گرفته است 10لومیون  در Photo Matching هم اکنون ویژگی

به کمک این قابلیت ارشمند شما امکان این را خواهید داشت که مدل سه بعدی خود را داخل یک 

 .عکس واقعی مونتاژ کنید

 .خواهید، از هر فضا یا محیطی که در نظر دارید بگیریدتوانید هر عکسی که مییعنی شما می

 .سپس مدل سه بعدی طراحی شده خود را داخل آن بگنجانید

 .تر به وی طراحی شده استاین سبک از مونتاژ، به منظور درک بهتر مخاطب و القای حس واقعی
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های عکسدهد که ، به شما این امکان را می10لومیون  در Photo Matching قابلیت

 .نوازی از زندگی واقعی و محیط پیرامون خود تهیه کنیدکننده و چشمخیره

 .سپس تنها با چند کلیک روی یک دکمه، آن را با مدل معماری خود تطبیق بدهید

 ویژگی AI Artist Styles 

 .باشدمی 10لومیون  های افزوده به نرم افزار، یکی دیگر از ویژگیAI Artist Styles ویژگی

توانید هنر و معماری را با هم ترکیب کرده، تصاویر هنری امپرسیونیستی ه کمک این ویژگی میب

 .های خود ایجاد کنیدزیبا از طرح

حال چه برای آویزان کردن روی دیوار خانه جدید مشتری باشد، چه برای درج در نمونه کار و چه 

 .برای سرگرمی

های هنری و نقاشی رندر های خود در قالب سبکرحکند از طدر واقع این ویژگی به شما کمک می

 .بگیرید

ای چون توانید رندر کار خود را به سبک منحصر به فرد نقاشی هنرمندان افسانهیعنی شما می

 .پیکاسو، کاندینسکی، کلود مونه و نقاشان دیگر طراحی کنید

نتایج متفاوتی وجود خواهد   متناسب با اینکه سبک کدام هنرمند را در طرح خود به کار بگیرید

 .داشت

های دو نقاش بزرگ فرانسوی پل سزان و کلود مونه نتایج خوبی به دست رسد سبکاما به نظر می

 .بدهند
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  آبجکت جدید به کتابخانه لومیون ۳۶۴اضافه شدن 

های کارآمد این نرم ، از دیگر ویژگی10لومیون  آبجکت و مدل آماده به کتابخانه 3۶۴ضافه شدن ا

 .افزار است

 .، بسیار مفصل و همراه با جزئیات کامل هستند10لومیون  های افزوده به کتابخانهمدل

های آشپزخانه، ها شامل انواع مبلمان، میز و صندلی، انواع درخت و پوشش گیاهی، مدلاین مدل

 .شوندمیی پر کردن فضاها به کار گرفته برا معماران توسط که بوده، …وسایل حمل و نقل و 

 

 ویژگی Paint placement 

توانند حس زندگی و واقعی بودن را به های متنوعی که می، عالوه بر افکت10لومیون  در

 .های شما ببخشندصحنه

های جدید دیگری نیز وجود دارند که برای بهبود چشمگیر روند کاری معماران طراحی ویژگی

 .اندشده

https://ostovarsazan.com/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%88%d9%86-10/


 

است که درواقع یک ابزار جاگذاری شیء  Paint placement ها، قابلیتاز جمله این ویژگی

 .است

 .دهد صدها شیء طبیعی را داخل پروژه خود قرار دهیداین ابزار به شما امکان می

 .کنیددرست مثل اینکه دارید روی یک تکه کاغذ نقاشی می

از کار خود  برای استفاده از این ابزار، کافیست موس خود را مانند یک قلم مو روی یک منطقه

 .کشیده و یا درگ کنید، تا صدها شیء طبیعی در صحنه شما قرار بگیرند

ها و ها، سنگتوانید درست مانند نقاشی روی یک تکه کاغذ، درختان، صخرهیعنی می

 .هایی را روی منظره خود پراکنده کرددرختچه

 .نیدبدین وسیله حس رئالیسم طبیعی را به متن و بافت معماری خود منتقل ک

گیری سرعت کار را و فضاهای سبز به طرز چشم سازیمحوطه های مربوط بهاین قابلیت در پروژه

 .بردباال می

 قابلیت Landscape cutter 

هایی در زیر های شما نیاز به فضاهایی است که حجممختص زمان Landscape cutter ویژگی

 .زمین داشته باشند

 .تواند فورا یک فضایی با اندازه سفارشی شما را در ویرایشگر لومیون برش بدهداین ابزار می

 .باشددر واقع هر زمان که پروژه شما دارای زیرزمین و یا فضاهای زیرزمینی مانند استخر 
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توان هر بخشی از محوطه را حذف کرده و از فضای زیر آن می Landscape cutter با ابزار جدید

 .استفاده کرد

خواهید حذف کنید ای که میرا روی منطقه Landscape cutter برای این کار کافیست ابزار

 .قرار داده و یک بریدگی از سطح باالیی ایجاد کنید

Landscape cutter کند که با عناصر مدل سه بعدی شما کامال ش را به نحوی ایجاد میاین بر

 .سازگار باشد

 

 ها و اشیاءیافته مدلکتابخانه گسترش 

 .ها و اشیاء نرم افزار لومیون، با هر نسخه به رشد و گسترش خود ادامه داده استکتابخانه مدل

 .مدل آماده وجود دارد ۵۶۰۰اکنون در آخرین نسخه این نرم افزار، بیش از 
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خود، با آسان ساختن فرآیند  عالوه بر توسعه و غنی ساختن بیش از پیش کتابخانه 10لومیون 

ها، به شما در یافتن و قرار دادن آبجکت یا مدل صحیح کمک پیمایش و جستجو بین این مدل

 .کندفراوانی می

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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